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Informasjon om teams og dokumentet 

Innledning 
Skoleåret 2020/2021 tar Fagskolen Tinius Olsen i bruk Teams som læringsplattform. I dette 
dokumentet ligger viktig informasjon til studenter (og ansatte) om hvordan man skal komme seg inn i 
riktige team. 

Organisering av team 
I studieplanene er det beskrevet hvilke emner Fagskolen Tinius Olsens studier skal bestå av. Det er 
opprettet team for alle emner med underliggende kanaler for tema/fag som skal undervises dette 
skoleåret. Fellesfag (Realfag, kommunikasjonsfag og LØM-fag) har felles team.  

Teamene vil være navngitt etter følgende prinsipper: 

Emnenavn Linje Campus/nett årstall for studiestart FSTIN 

Eksempel 1: 

Elektroniske systemer Elkraft campus 2020 -FSTIN 

Eksempel 2:  

Anleggsdrift Anlegg nett 2018 -FSTIN 

 

For at studentene kun skal legges inn i emner de skal ha undervisning i, er det i dette dokumentet satt 
opp en oversikt over hvilke emneteam hver enkelt klasse skal ha. Til hvert team hører en kode som 
studentene bruker til å melde seg inn i teamene. 

Dokumentets struktur 
I dokumentet er det satt opp en tabell per klasse for skoleåret 2020/2021. Tabellen viser hvilke emner 
fra studieplanen det skal undervises i, og undertemaer under disse, også kjent som fag. (Merk: Et 
emne kan ha flere tema enn det som er satt opp i oversikten for dette skoleåret). 

Fag uten fargemerking undervises gjennom hele skoleåret, fag merket med gult undervises i 
høstsemestret, fag merket med grønt undervises i vårsemestret. Lærere som underviser i emnet er 
satt opp i en egen kolonne. 

Bruk av læringsplattformen Teams og dette dokumentet 
Alle emner fra studieplanen har et eget team. Dersom et emne består av flere fag/tema, har disse fått 
egne kanaler i teamet.  

Kolonnen lengst til høyre oppgir en kode. Denne brukes av studentene til å melde seg inn i emneteam. 
på Teams.  



 

 
Hvordan melde seg inn i et team: 
1: Åpne Teams, enten online eller i skrivebordsapp 

2: Klikk på «Bli med i eller opprett et team» 

 

 

3: Skriv inn koden du finner på emnene din klasse skal ha, velg deretter «Bli med i team» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Reiseliv heltid 
Emnenavn Teamkode 
Kommunikasjon, språk og formidling ayut9mp 
Ledelse, økonomi og markedsføring xiwdt94 
Destinasjonsutvikling 3ozzbgy 
Entreprenørskap og opplevelsesutvikling  

abwdtl0 
Reiselivspraksis  

8y0666g 
 

Reiseliv nett 
 

Emnenavn Teamkode 
Kommunikasjon, språk og formidling 064b1bj 
Ledelse, økonomi og markedsføring  

1zu0l1i 
Destinasjonsutvikling 7e0gizl 
Entreprenørskap og opplevelsesutvikling qwofxqk 

 
Reiselivspraksis n0o8wii 
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